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Esperanto-Konferenz 
in Rostock

Vom 9. bis 11. Juli 1967 fand im 
Rahmen der „Ostseewoche“ in Ro
stock (DDR) eine Esperanto-Konfe
renz statt, an welcher Friedens
freunde aus der CSSR, Dänemark, 
der Deutschen Demokratischen Re
publik, der Sowjetunion, Schweden 
und Ungarn teilnahmen. Es waren 
insgesamt 73 Personen. Außerdem 
kam aus dem internationalen Zelt
lager in Graal-Müritz eine sowje
tische Esperanto-Jugendgruppe, die 
sich aktiv an der Arbeit der Kon
ferenz beteiligt hatte.
Während der • Konferenz und in 
einer speziellen Podiumsdiskussion 
wurden Vorlesungen über termino
logische Probleme des Esperanto, 
über Struktur und sprachliche 
Fähigkeiten des Esperanto und die 
Rationalisierung der internationa
len Sprachensituation gehalten. 
Über die Referate der Freunde 
Prof. Dr. Eugen Bokarev (Moskau), 
Prof. S. N. Podkaminer (Lenin
grad), Prof. Dr. Falkenhahn (Ber
lin) und Dr. P. W. Ruff (Berlin) 
berichten wir in den nächsten Aus
gaben.
Nachfolgend veröffentlichen wir die 
gegen eine Stimme angenommene 
Resolution und die einstimmig an
genommene Erklärung.

Esperanto-konferenco 
en Rostock

De la 9-a ĝis la 11-a julio 1967 en 
Rostock (GDR) en kadro de la „Se
majno de Balta Maro“ okazis espe
rantista konferenco, kiun partopre
nis pacamikoj el ĉekoslovakio, 
Danlando, Germana Demokratia 
Respubliko, Sovetunio, Svedio kaj 
Hungario, entute 73 personoj. Krom 
tio el junulara tendaro internacia 
en Graal-Müritz venis soveta espe
rantista grupo junulara, kiu par
toprenis aktive la laboron de la 
konferenco.

Dum la konferenco kaj en la spe
ciala podia diskuto estis aŭskul- 
titaj prelegoj pri Esperanto-termi- 
nilogiaj problemoj, pri strukturo kaj 
lingva kapableco de Esperanto kaj 
pri raciigo de intemacia lingvo
situacio.

Pri la referatoj de la arnikoj Prof. 
Dr. Eugen Bokarev (Moskvo), Prof. 
S. N. Podkaminer (Leningrad), 
Prof. Dr. Falkenhahn (Berlin) kaj 
D-ro P. W. Ruff (Berlin) ni raportas 
en la venontoj eldonoj.

Sekvonte ni publikas la resolucion, 
aceptitan kontraŭ unu voĉo kaj la 
deklaracion, aceptitan unuvoĉe.



Resolution Wir Esperantisten der 
Ostseeländer kamen in Rostock 
(DDR) anläßlich der „Ostseewoche“ 
zusammen. Wir führten in der Zeit 
vom 9. bis 11. Juli 1967 eine Konfe
renz durch und berieten über die 
Perspektive des Esperanto und seine 
Möglichkeiten, in stärkerem Maße 
dem Weltfrieden zu dienen.
In Übereinstimmmung mit der Auf
fassung Dr. Zamenhofe über eine 
gegenseitige Verständigung und ein 
brüderliches Verstehen der Völker 
bekennen wir uns entschieden zum 
Humanismus.
Wir wenden uns gegen alle Diskri
minierungen und Drohungen gegen
über anderen Völkern und gegen 
die Einmischung in ihre eigenen An
gelegenheiten.
Darum verurteilen wir entschieden 
die abscheulichen Verbrechen der 
USA-Imperialisten gegen das viet
namesische Volk.
Wir sympatisieren aus ganzem 
Herzen mit dem heldenhaft kämp
fenden vietnamesischen Volk, wel
ches sein eigenes Territorium und 
seine Unabhängigkeit gegen die 
Aggression verteidigt. Wir fordern 
ebenfalls nachdrücklich den Abzug 
der Truppen, die fremde Gebiete 
in anderen Teilen der Erde besetzt 
halten.
Die Handlungen der Kriegstreiber 
in Vietnam und anderorts sind 
eine gefährliche Bedrohung des 
Weltfriedens.
Alle Menschen müssen fürchten, 
daß ein dritter Weltkrieg ein Atom
krieg wird, der die gesamte Zivili
sation völlig zerstören kann.
Das hohe Ziel des Esperanto, das 
Prinzip der Neutralität gegenüber 
Rassen, Völkern, Nationalsprachen. 
Religionen und Weltanschauungen, 
verlangt gleichzeitg ein konsequen
tes Eintreten für die Menschlichkeit, 
für den Weltfrieden.
Wir unterstützen einmütig die De
vise der Festwoche der Ostseelän
der: „Die Ostsee muß ein Meer des 
Friedens sein“.
Wir versprechen, daß wir unter den 
Esperantisten unserer Länder dieses

Resolucio Ni esperantistoj el 
Baltmaraj landoj kunvenis en Ro
stock (GDR), okaze de la „Semajno 
de 1’Balta Maro“. Ni konferencis de 
la 9a — lla de julio 1967 kaj prikon
silis la perspektivon de Esperanto 
kaj giajn eblecojn pli intense servi 
al mondpaco.

Konforme al la ideo de d-ro Zamen
hof pri reciproka interkompreniĝo 
kaj frata kompreno de la popoloj, 
ni konfesas al decida humanismo.

Ni kontraŭstaras ĉiujn diskrimina
ciojn kaj minacojn kontraŭ aliaj 
popoloj kaj kontraŭ la enmiksiĝon 
en siaj propraj aferoj.

Pro tio ni kondamnas decide la 
abomenajn krimojn de la Usonaj 
imperiistoj kontraŭ la Vjetnamia 
popolo.
Ni tutanime simpatias kun la heroe 
batalanta popolo Vjetnamia, kiu de
fendas sian propran teritorion kaj 
sendependecon kontraŭ agresio.
Ni same postulas emfaze la retiron 
de trupoj okupantaj fremdajn teri
toriojn en aliaj partoj de la mondo.

La agoj de la militinstigantoj en 
Vjetnamio kaj alieloke estas dan
ĝera minaco de la mondpaco.

Ciuj homoj devas timi ke la tria 
mondmilito estos atoma milito, kiu 
povas detrui la civilizacion entute.

La alto celo de Esperanto, ĝia prin
cipo de neŭtraleco al rasoj, popoloj, 
naciaj lingvoj, religioj kaj mond
perceptaj, inkluzivas samtempe 
konsekvencan pledon por la homaj 
rajtoj, por la mondpaco.
Ni subtenas unuanime la devizon 
de la festosemajno de Baltmaraj 
landoj: „La Balta Maro estu maro 
de paco“.
Ni promesas ke ni polularigos inter 
la geesperantistoj en niaj landoj, 
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alljährlich wiederkehrende Ereig
nis popularisieren werden.
Wir rufen die Friedensfreunde der 
ganzen Welt auf, die Weltfriedens- 
Esperanto-Bewegung (MEM) zu un
terstützen, das Zentralorgan der 

z MEM „Paco“ zu abonnieren und es 
in allen Ländern herauszugeben. 
Zurückgekehrt werden wir alle 
unsere Kräfte dafür einsetzen, daß 
die internationale Sprache zu einem 
wichtigen Hilfsmittel bei der Stär
kung des Friedens werde.
Rostock, den 11. Juli 1967

Erklärung der ausländischen Es
perantisten über die Esperanto- 
Konferenz im Rahmen der Ostsee
woche 1967:
Wir wollen Bilanz ziehen über das 
Esperanto-Treffen für den Frieden, 
das in Rostock vom 9. bis 11. Juli 
1967 durchgeführt wurde und ein
mütig zum Ausdruck bringen, daß 
es sehr gut organisiert war. Die 
Konferenz hat durch die Diskussio
nen über gemeinsam interessierende 
Fragen des Friedens und der 
Sprache ihre Aufgabe, ein Forum 
für die friedliebenden Esperantisten 
an der Ostsee zu sein, gut erfüllt.
Entsprechend dem von vielen Teil
nehmern geäußerten Wunsch, hof
fen wir, daß diese Begegnung zu 
einer Tradition werde und daß in 
den kommenden Jahren noch mehr 
Esperantisten an der Konferenz teil
nehmen.
Wir möchten auch unseren deut
schen Freunden unseren herzlichen 
Dank für die geleistete Arbeit und 
ihre Gastfreundschaft aussprechen. 

tiun ĉi gravan eventon ĉiujare reo- 
kazantan.
Ni alvokas ĉiujn pacamikojn en la 
tuta mondo subteni la Mondpacan 
Esperanto-Movadon (MEM) kaj 
aboni la ĉeforganon de MEM „Paco“ 
kaj aperigi ĝin en ĉiuj landoj.

Hejmenveninte ni streĉos niajn for
tojn, agadi ke la internacia lingvo 
estu grava helpilo por fortigi la 
pacon.

Rostock, lla de julio 1967

Deklaro de eksterlandaj esperan
tistoj pri la Esperantokonferenco en 
la kadro de la Baltmara Semajno 
1967:
Kiel bilanco pri la renkontiĝo es
perantista porpaca en Rostock la 
9—11/7 1967, ni volas unuanime kon
sideri ĝin tre bone organizita kaj 
tre bone plenumita la taskon, esti 
forumo por la pacamantaj esperan
tistoj ĉirkaŭ la Balta Maro, dum ilia 
pritraktado de komunaj aferoj kaj 
porpacaj kaj prilingvaj.

Laŭ deziro de multaj partoprenan
toj ni esperas ke tiu ĉi renkontiĝo 
povu estiĝi tradicio kaj ke ĝi trovu 
ankoraŭ pli da partoprenantoj dum 
venontaj jaroj.

Ni volas ankaŭ esprimi nian koran 
dankon al niaj germanaj samideanoj 
pro ilia sindonema laboro gastigi 
nin.
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Vlla Kongreso de la Socialista Unuecpartio 
de Germanio

Dum ĉiu kongreso la Socialista Unuecpartio de Germanio 
bilancas pri la pasinta periodo kaj decidas ĝeneralan linion 
por la plua socia evoluo.

La Vlla kongreso de la gvidanta partio en nia Germana Demokratia 
Respubliko estis okazaĵo de eminenta graveco por plia kompletigo de 
la sistemo de 1’ socialismo kaj sekve por plialtigo de la vivnivelo socia 
kaj individua. Neniam antaŭe kongreso de la Socialista Unuecpartio 
de Germanio tiom estis atentata en la mondo kiel la Vlla.
La ĉefaj paroladoj kaj konkludoj de la kongreso estas publicitaj kaj 
legeblaj de ĉiu. Mi nur menciu jenajn faktojn.
Larĝan spacon en la paroladoj kaj diskutadoj okupis la ekonomio. 
Ekonomie pensi estas necese sur ĉiuj terenoj de la socia vivo, kiel en la 
ekonomio mem, tiel en scienco kaj kulturo. Ĉiuj elementoj de nia ŝtata 
kaj individua vivo estas ligataj kun la ekonomia fundo. Por kompreni 
la situacion kaj evoluon, oni devas konsideri, ke la teritorio de nia 
ŝtato post la disigo estis ekonomia torso malproporcia, ĉar mankis gravaj 
industribranĉoj (ŝipkonstruado, veturilkonstruado, ŝtalproduktado, krud
materialoj ktp). La ekonomia re- aŭ novkonstruado devis okazi samtempe 
kun la socia konstruado. Hodiaŭ ni posedas industribranĉojn kiuj komence 
eĉ ne estis aktualaj (herniinstalaĵoj, energimaŝinoj, konstrumaŝinoj, 
televidindustrio, branĉoj de la petrolĥemio, la socialistigita agrikulturo 
ktp). Nur iom post iom ni sukcesis atingi ĝustajn proporciojn kaj struk
turon de la ekonomio. Ni devis anstataŭi la komencan principon de 
kvantiteco per principo de kvaliteco. Komencis la sistema aplikado de 
ekonomiaj leviloj, komencis' la aplikado de la scienco kiel produkiv- 
energio.
Pluan gravan lokon okupis dum la kongreso la Eŭropo-sekureco kaj la 
tiel nomata „Germana Problemo“.
Fundamento de Eŭropo-sekureco nur povas esti aprobo de faktoj, de 
realaj kondiĉoj, i. a, la netuŝebleco de limoj inter la ŝtatoj de Eŭropo. 
(Sola ŝtato de Eŭropo, kiu pretendas teritoriojn de aliaj ŝtatoj, estas la 
okcidentgermana Federacia Respubliko.) Premiso por paco kaj secureco 
en Eŭropo ankaŭ estas rezigno je revenĝpolitiko kaj atomarmiloj, kio ne 
kostas monon sed ŝparas monon.
Tiudirekte jam estas faritaj de nia flanko multaj proponoj. Laŭ reala 
prijuĝo ne estas eble identigi la okcidentgermanan imperiisman ŝtaton 
kaj siajn reviziemajn pretendojn kun la socialisma Germana Demokratia 
Respubliko. Ne eble estas nuligi niajn socialismajn rezultojn kaj reveni 
en kapitalismon, en socian mezepokon.
Tamen estas eble, ke ambaŭ germanaj ŝtatoj vivu sub kondiĉoj de paca 
kunekzistado, ke ili apliku la kontrakton de Potsdam kaj praktigu nor
malajn interrilatojn. La imperialistoj disigis la Germanojn, nur La
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laborista klaso kapablas kunigi ilin — post realigo de la necesaj antaŭ
kondiĉoj. La grandburĝa klaso tute perdis la rajton gvidi la nacion, ĝi 
kaŭzis pli da domaĝo al la germana popolo ol ĉiuj eksteraj kontraŭuloj 
dum jarmilo.
La rezultoj kaj konkludoj de la kongreso intertempe estas pridiskutitaj, 
kaj en la parlamento, en organizaĵoj, institucioj kaj uzinoj ili kon
sekvence estas eluzataj. Samtempe kun la preparado de la elektoj de 
deputitoj parlamentaj komencis realigo de la instigoj kaj direktivoj de 
la kongreso.
Ankaŭ la PREZIDA KONSILANTARO DE LA GERMANA KULTUR
LIGO ekstraktis la apartajn taskojn nuntempajn de la Ligo.
La unua sekretario de la Germana Kulturligo, Karl-Heinz Schulmeister, 
en sia referato nomis ĉefan taskon de la Kulturligo LA EDUKADON DE 
LA HOMO AL SOCIALISTA PERSONECO. Tiucele servu la kluboj kaj 
laborrondoj kulturaj. Tio premisas por ĉiu unuopulo multe da klereco 
ĝenerala. Respondo al la demando, KIO APARTENAS AL GENERALA 
KLERECO SOCIALISTA, Karl-Heinz Schulmeister citis kelkajn funda
mentajn nociojn kaj literaturajn verkojn, i. a.: bazaj informoj pri historio 
kaj filozofio, la nova ekonomia sistemo, la nuntempaj politikaj problemoj, 
la teknika kaj kultura revolucioj. Kiel fontoj li menciis i. a. jenajn 
verkojn: Geschichte der. deutschen Arbeiterbewegung (Historio de la 
germana laborista movado), la novaperintan „Lehrbuch der Philosophie“ 
(lernolibro de la filozofio), la libron „Imperialsmus heute“ (imperiismo 
nuntempe).
La Germana Kulturligo per ĉiuj siaj eblecoj subtenas la plialtigon de la 
kulturnivele. Ni devas atingi, ke la socialista kulturo estas KULTURO 
DE LA TUTA POPOLO, ke ĝi estu firma elemento de nia vivo. Prospero 
de la intelekta vivo signifas, plian inkluzivigon de la junularo kaj instigi 
ilian kunagadon, trovi interesajn formojn de nia agado por venki mal
vastecon kaj izolecon. Tiuj ĉi rekomendoj estas duope validaj, aparte por 
nia esperantolaboro.
La Vlla kongreso povis konstati imponajn sukcesojn sur multaj terenoj, 
speciale post fermo kaj garantiigo de la ŝtatlimoj de la GDR. Nia ekono
mia fundamento bone prosperis. Ni atingis sukcesojn tutmondpolitikajn 
kaj komercajn. Niaj internaciaj rilatoj fortiĝis malgraŭ la pretendo de 
sola reprezentado de Germanio pere de la okcidentgermana registaro. 
Malgraŭ la „Halstein“-doktrino la reputacio de nia socialista ŝtato germana 
kreskis, ĝia internacia pozicio plifirmigis. Kontribuo al internacia samraj
teco kaj plua agnosko de nia GDR ankaŭ estis la ORGANIZIGO KAJ 
OFICIALA INTERNACIA APERO DE LA ESPERANTISTARO EL GDR. 
La unua periodo de nia esperantolaboro servis ĉefe la establon de la 
centra, distriktaj kaj subdistriktaj estraroj, al kreado de grupoj, poi 
plua perfektigo de malnovaj esperantistoj kaj fine por modesta varbado 
de novaj adeptoj kaj ilia instruado. Rilate varbadon kaj instruadon ĝis 
nun estis provizora situacio pro manko de taŭga instrumaterialo. Sed 
la decidaj .paŝoj helpe de la Germana Kulturligo jam estas faritaj. 
Ankoraŭ en nuna jaro aperos nova lernolibro verkita de Ludwig Schödl 
kaj vortaro Esperanto-Germane de Erich-Dieter Krause.
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Nun nin okupas unurange la demando, kiaj estas la pluaj kondiĉoj por 
espeianto en nia GDR. Kiumaniere ni povas agadi priatentante la kon
silojn kaj rezultojn de la Vlla partia kongreso.
Ni konsideras jenajn faktojn:
I. La Vlla kongreso montris la vojon al plia fortigo de nia ŝtato. Bazante 
sur ĉiam pli kompletiĝanta ekonomio de la socialismo la bonstato kaj 
kultura okupado de la gelaboristaro konstante kreskas. Proporcie al tio 
plimultiĝas la ŝancoj, interesigi la homojn por studado kaj aplikado de 
esperanto.
II. Sekve de la konstanta plifortiĝo de nia respubliko ĝia internacia 
agnosko pligrandiĝas. Paralele vastiĝas la rilatoj de nia GDR kun aliaj 
popoloj kaj ŝtatoj sur fundamento de amika kunlaboro aŭ paca kunekzi
stado. Samtempe kreskas la deziro de informado pri nia GDR. Por 
plenumi tiun taskon esperanto estas unu el la plej taŭgaj rimedoj.
Mi opinias, ke la lasta fakto montras al ni esperantistoj de la GDR vojon 
helpi fortigi nian ŝtaton per informado, per dispublicigo de la vereco pri 
niaj vivkondicioj, pri nia evoluo, pri la paca politiko de nia registaro. 
Ni enkonduku iom post iom la oficialan aplikadon de la internacia lingvo 
kiel informrimedo. •
Tiudirekte ni komencis modeste per esperantlingvaj flugfolioj kaj aliaj 
presaĵoj de niaj ŝtataj organoj. Nia unua numero de „PACO“ ne estis 
nur kontribuo kaj helpo al la mondpaca movado, ĝi ne nur estis bona
spekta impresiga ĵurnalo, sed ĝi ankaŭ informis pii nia socialista ŝtato. 
Nun aperis la broŝuro „La germana popolo kai la unuiĝintaj nacioj“, 
tradukita de kolektivo de esperantistoj el Berlin kaj eldonita de la 
„Liga für die vereinten Nationen“ (Ligo por la unuiĝintaj nacioj). Tio 
estas efika sukceso ĉi uri lata, kiu profitigas por nia ŝtato kaj samtempe 
estas sukceso poresperanta. Tiudirekte kaj per tiaj metodoj ni koncentras 
niajn klopodojn ĉefe flanke de la Centra Laborrondo.
Sisteme ni ankaŭ daŭrigas eldonadon de esperanto!iteraturo. Nuntempe 
estas preparata manuskripto por vortaro Deutsch-Esperanto (Germane- 
Esperanto) de esperantoamiko v. Waldowski.
En la nuna jaro ni festos la 50an datrevenon de la Granda Socialista 
Oktobro-Revolucio. Niaj distriktaj kaj subdistriktaj estraroj preparu 
inde omaĝi la plej grandan revolucion de la mondhistorio, la komencon 
de la socilista epoko. Ni memoru, ke en Germanio la esperantoafero 
prosperis en multspecaj kontaktoj kun sovetaj esperantistoj jam antaŭ 
multaj jardekoj.
La Vlla kongreso de la Socialista Unuecpartio de Germanio fiksis novan 
ankoraŭ pli sukcesan periodon de nia vojo al EVOLUITA SOCIALISTA 
SOCIO. La kongreso direktis MANIFESTON al la civitanoj de la GDR 
en kiu estas konstatite: La evoluita socialista socio nur povas esti komuna 
tasko de ni ĉiuj. Ciu estas alvokita majstri la sciencteknikan revolucion, 
akiri altan klerecon kaj malfermi al si la trezoron de la kulturo. Tio estas 
postulo d.e la vivo al ĉiu civitano de nia lando.
La kongreson disradiis grandiozan entuziasmon, ĝi montris al ĉiu de 
niaj civitanoj optimisman perspektivon. Ĝi estis overturo por novaj 
sukcesoj ekonomiaj, politikaj kaj kulturaj.
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Ankaŭ esperanto estas survoje estiĝi elemento apartenanta al la socia
listaj portantoj de nia respubliko.
La manifesto de la kongreso finiĝas per jenaj vortoj:
NI HAVAS CELON ANTAŬ NI, LA EVOLUITAN SOCIALISMAN 
SOCION !
NI KONAS LA VOJON AL TIU ĈI CELO - NIAN PROPRAN KREEMAN 
LABORON!

Tiu ĉi artikolo estas ekstrakto de parolado de esperantoamiko 
Rudolf Hahlbohm dum esperantista renkontiĝo la 
17 6.1967 en Potsdam.

GDR - Bazo kaj Celo de nia laboro
Profesoro doktoro Max Steenbeck, internacie konata sciencisto, okaze de 
la Vlla Partitago de la Socialista Unuec-Partio de Germanio (SED) kiel 
senpartiulo faris la sekvan salutparoladon.
Mi havas la honoron, kiel parolanto de delegacio de sciencistoj el la . 
GDR, transdoni al vi nian saluton kaj deziri por viaj respondecplenaj 
interkonsiliĝoj rezultriĉan laboron. Nia delegacio reprezentas la scien
cistojn el esploro, praktiko kaj teorio de ĉiuj natur- kaĵ socisciencaj 
fakdirektoj. Ni sciencistoj havas nian firman starpunkton, la bazon kaj 
la celon de nia laboro ĉi tie e.n nia Germana Demokratia Respubliko; 
ĝian kreskadon kaj fortikigon servas niaj klopodoj. Por ligiteco kun la 
laboristaro kaj la partio de la laborista klaso, la Socialista Unuecpartio 
de Germanio, atestas la ekkonoj kaj aplikoj de niaj laboroj, kiuj baziĝas 
je la decidoj de la pasinta partikongreso kaj kunhelpis prepari la nun jaran 
partikongreson.
Estas por ni honoro kaj devo, ke la Unua Sekretario de la Centra Komitato 
de la Socialista Unuecpartio de Germanio, Walter Ulbricht, tiel forte 
akcentis la taskojn de la scienco, rezultantajn el la socialisma perspektivo 
de la Germana Demokratia Respubliko. En la nomo de la naturscien
cistoj, medicinistoj, teknikistoj, pedagogoj kaj socisciencistoj mi asertas 
ĉiloke: la taskojn komisiitajn al ni ni aprobas senkondiĉe. Ni faros ĉion 
por plenumi tiun devon. Ni konas nian respondecon kaj ni scias kiom 
forte estas ligita la konservo de la paco al la forto de la socialismaj 
landoj. Ni hontus, se ni ne per ĉio, kio ni estas kaj je kio ni kapablas, 
kontribuus la nian por la pliigo de tiu forto.
Kiel necesa tio estas, montriĝas per brutala kaj ne pretervidebla klareco 
hodiaŭ en Vjetnamio. Mi petas la ĉeestantajn amikojn el la Demokratia 
Respubliko Vjetnamio kaj el la Nacia Liberiga Fronto de Suda Vjetnamio, 
transdoni al niaj tieaj kolegoj kaj al la tuta tiom brave por sia libereco 
batalanta popolo de Vjetnamio la certigon de altestimo kaj frateco de la 
sciencistoj de nia respubliko.
En la nomo de la germanaj sciencistoj ni deziras al ilia justa kaj tiom 
dolorplena batalo plenan sukceson. Ni sciencistoj kondamnas la krimajn 
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agojn de la landfremdaj USA-invaduloj, kiuj treege danĝerigas aŭ tute 
malebligas la pacan kuvivadon de la popoloj de nia tero. Sed ni ankaŭ 
protestas kontraŭ la misuzo de la scienco en la Unuiĝintaj Ŝtatoj de 
Ameriko kiu faras Vjetnamion ekzerckampon por la elprovo de amas
detruaj.
Ni scias, ke la estonteco de la homaro postulas la sencoplenan socian 
aplikadon de la scienco, kaj tial la scienco fariĝas ne nur produktiva 
forto sed ankaŭ altranga politika afero. Tial ni strebos, konsciante pri 
nia plej granda respondeco, fari rapide kaj plene utiligeblaj la fruktojn 
de scienca ekkono por nia socialisma socio.
La daŭra prognoza prijuĝado de la necesa kaj ebla evoluo fare de natur
ka j socisciencistoj faciligos la ĝustatempan preparadon de estontaj deci
doj pri gravaj evolucioj per la gvidantaj organoj de partio kaj ŝtato. 
Jen estas granda tasko por la sciencistoj, kies decida graveco reliefiĝas 
des pli forte, ju pli multe efikos la interplektigo de la scioj kaj la 
aplikado en ĉiuj sferoj de nia socia vivo.
Nome niaj laboroj en la ĵus pasinta tempo montris, ke prognozaj taksadoj 
postulas de la sciencisto pli multe ol nur sciojn pri sia specialfako. Li 
devas submeti sin al daŭraj ekkon- kaj laborprocedoj, en kiuj la socia 
funkcio de la prognozaj eldiroj estas ligita al tio, ke la natur- kaj soci
sciencistoj interplektiĝas per tiu laboro al firma komuneco, ĉe kiu la jam 
ekzistantaj spertoj speciale el la praktiko formas gravan fundamenton. 
La kunkonsultado de multaj kaj precipe ankaŭ de junaj sciencistoj por 
la prognoza laboro havas, krom ĝia pure faka utileco, tre grandan valoron 
por la edukado al socialisma pensado. La en tio tiel klare sin montranta 
interplekto de ĉiuj sciencaj kaj ekonomiaj aferoj devigas nin al sobra ĉion 
konsideranta pripensado de ebla estonteco entute.
Tio kondukas al pli profunda ekkono de la neŝanĝebla laŭleĝeco ankaŭ 
de grandaj sociaj evoluoj, kaj el tio rezultas la agnosko de politika 
respondeco de ĉiu unuopulo, kiu ampleksas plli multe ol la specialan 
laborfakon kaj kiu rigardas la okazaĵojn en nia ŝtato kiel parton de 
mondampleksa evoluo. En tiu granda kadro ni vidas nian tutspecialan 
taskon, per ĉiuj fortoj antaŭenpuŝi la prognozon de la scienco kaj ĝian 
utiligon en nia ŝtato.
La fortigo de la paco per kontrakto, kiu malpermesas la disvastigon de 
atomarmiloj, signifas ekonomian kaj kulturan progreson por ĉiuj popoloj. 
Kiu konsideras tiun fakton ne kiel decida kaj kiu kiel „objektiva“ juĝanto 
pro en certaj kazoj eĉ imageblaj malhelpoj de certaj ekonomigrupoj 
akcentas kiel kontraŭargumentoj kontraŭ tiu kontrakto, ties juĝo estas 
reale tute ne objektiva sed nur plej danĝere senbaza.
Ni ankaŭ estas imunaj kontraŭ sirenaj sonoj pri fikcia komuna germana 
scienco. Serĉante ekkonon la scienco estas internacia, la aplikado estas 
clependa de la socia ordo; por tiel nomata nacia scienco ne estas loko. 
Ni pliaĝuloj memoras ankoraŭ bone al la ridindeco de „germana“ fiziko 
en la tria jardeko kaj ne deziras ian ajn ripeton. Ne estis germana ĥemio 
kaj germana medicino, kiu per gaso aŭ injekcioj murdis homojn en la 
koncentrejoj. Tio estis nenio alia ol faŝismo misuzata scienco. La aplikado 
de la scienco dependas de la socia ordo.
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Ni sciencistoj de nia ŝtato trovis nian lokon kaj konas la vojon al la 
estonteco. La Socialista Unuecpartio de Germanio, konanta la necesojn 
en tiu partikongreso, formulos devigajn decidojn, kies realigo postulas 
la tutan forton. La sciencistoj de la GDR — ĉu ili laboras en esplorinsti
tutoj, ĉu en altlernejoj, ĉu en la industrio aŭ agrikulturo, en sanitaraj 
profesioj, en administrejoj aŭ ie ajn - ĉie ili faros la sian; ni ĉiuj volas 
komune pacan estontecon, kaj ni scias, ke ni alproksimiĝas al tiu celo, 
se ni pligrandigos la laborkvanton, potencon kaj aŭtoritatecon de nia 
ŝtato — per ĉio kion ni kapablas.
(Mallongigite de la redakcio) Trad. W. v. Waldowski

Aktivtagung in Leipzig

Am 17. Juni 1967 fand in Leipzig eine ganztägige Aktivtagung der Espe
rantofreunde der DDR im DKB statt. Neben den zahlreichen Delegierten 
aus den Bezirken Dresden, Leipzig und Karl-Marx-Stadt waren auch 
Funktionäre und Zirkelleiter aus den Bezirken Gera, Halle, Magdeburg 
und Suhl — insgesamt 63 Freunde — anwesend.
Nach Eröffnung der Tagung durch den Vorsitzenden des Zentralen Arbeits
kreises, Rudi Graetz, begrüßte Bundesfreund Ernst vom Bezirks
sekretariat des DKB Leipzig die Teilnehmer.
Der stellv. Vorsitzende des ZAK, Bdf. Willi Vildebrand, sprach über 
die Aufgaben des Deutschen Kulturbundes nach dem VII. SED-Parteitag 
unter besonderer Betonung der Aufgaben der Esperantofreunde der DDR. 
Kenntnisse fremder Sprachen sind für jeden gebildeten Menschen nötig. 
Wir Esperantisten stellen uns die Aufgabe, zur Entwicklung und Förde
rung des allseitig gebildeten sozialistischen Menschen beizutragen. Espe
ranto wird sich in der technischen Revolution bewähren müssen.
Der stellv. Vorsitzende und Sekretär des ZAK, Bdf. Eugen Menger, 
berichtete über die in den letzten zwei Jahren geleistete Arbeit der 
Esperantofreunde. Er wies auf die Unterstützung hin, die den Esperanto
freunden durch den DKB und auch andere Institutionen gewährt wurde. 
Im letzten Jahr sind über 235 vom ZAK erfaßte Berichte, Artikel und 
Notizen in der zentralen und in der DDR-Presse erschienen. Im Vorder
grund stehen die kulturpolitischen Aufgaben des DKB, von denen die der 
Esperantisten abgeleitet werden müssen. Das betrifft z. B. die Vorbereitung 
für den 50. Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution und 
die mit dem VII. Bundeskongreß des DKB im Frühjahr 1968 erwachsenden 
Aufgaben.
Nach den Berichten der Bezirke Dresden, Karl Marx-Stadt und Leipzig 
über die dort geleistete Arbeit und die dabei gemachten Erfahrungen 
erfolgte ein Erfahrungsaustausch, an dem sich 17 Diskussionsredner be
teiligten.
Einstimmig wurde eine Resolution angenommen, in der die Aggression 
Israels gegen die arabischen Staaten verurteilt und im Namen der 
Menschlichkeit und Gerechtigkeit die Zurückziehung der israelischen 
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Truppen auf ihre Ausgangsstellungen gefordert wurde. Dem Solidaritäts
fonds des DKB für die arabischen Länder wurden von dieser Aktivtagung 
über 200 MDN überwiesen.
In seinem Schlußwort dankte der Vorsitzende des ZAK, Bdf. Rudi 

.Graetz, den Teilnehmern der Tagung für ihre aktive Mitarbeit, ins
besondere auqh für die in der Diskussion gegebenen zahlreichen guten 
Hinweise und Anregungen, die einer ernsten Auswertung sowohl im 
Zentralen Arbeitskreis wie auch in den Bezirksarbeitskreisen bedürfen. 
Besonders beachtet werden müssen dabei, neben den Anregungen zur 
Verbesserung der politisch-ideologischen Arbeit, die Hinweise zur Ver
besserung der organisatorischen Arbeit und Heranbildung von quali
fizierten Zirkelleitern. Ebenso ist eine bessere Organisierung des Espe
ranto-Literatur-Vertriebes und die Erfassung aller Esperantofreunde durch 
die Arbeitsgruppen von großer Bedeutung für die weitere Festigung 
unserer Organisation.
Es hat sich gezeigt, daß dieser Erfahrungsaustausch dazu beigetragen 
hat, unsere Organisation wie das Zusammengehörigkeitsgefühl zu festi
gen. Weitere solche Aussprachen auf regionaler Ebene sind daher vor
gesehen.
In seiner letzten Sitzung am 26. Juni 1967 hat der Arbeitsausschuß des 
Zentralen Arbeitskreises diese Aktivtagung ausgewertet. Auf der nächsten 
Tagung des Zentralen Arbeitskreises soll die Auswertung mit Vertretern 
aus allen Bezirksarbeitskreisen in größerem Rahmen fortgesetzt werden.

La Sorĉa Radio1
.l-'-

Akademiano N. Basov, Laŭreato de Lenin-premio kaj Nobelpremiito

Kvantuma radiofiziko estas unu el 
la plej junaj branĉoj de la nun
tempa scienco. Nur antaŭ ses jaroj 
ĝi eltiris el profundo de la rubena 
kristalo radion, kiu posedas uni
kajn ecojn. Kaj nun la laser-radion 
oni utiligas en la plej diversaj la
boratorioj kaj industriaj fakoj.
Unu el la plej gravaj direktoj en 
laboro pri perfektigo de laseroj estas 
pliobligo de ilia potenco. En la la
boratorio de kvantuma radiofiziko 
estas kreitaj laseroj sur stangeto 
el neodima vitro, kies potenco de 
radiado superas milionon da kilo
vatoj kaj rubenaj laseroj, kiuj 
donas ĉirkaŭ dek milionojn da kilo

vatoj. Tiu ĉi giganta potenco estas 
generata de lasero dum ege mal
granda tempintervalo, mezurata per 
miliardonoj da sekundo. Se eĉ iomete 
fokusi radiadon de tioma potenco, 
koncentrado de energio en la fasko 
estos jam sufiĉe granda por ke aero 
survoje de 1’radio aliformiĝu je fla
manta plasmoŝnuro, konsistanta el 
centoj da plej etaj fajreroj.
Pliigo de potenco de laseroj mal
kovras antaŭ la scienco certajn per
spektivojn de ilia utiligo por elfaro 
de la varmega plasmo, tiu sante, 
kiun tiel bezonas fizikistoj, okupi
ĝanta! pri la problemo de la di
rektata termonuklea sintezo.
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Estas ankaŭ alia kaŭzo de 1’intereso 
al la potencaj laseroj. Milionoj da 
kilovatoj, kunpremitaj en maldi
kega pikilo de Pradio, — tio estas 
tute nova instrumento por influo je 
la substanco. Esplorado de la reci
proka efiko inter la substanco kaj 
tiom potenca radio sendube portos ’ 
al la scienco multon novan.
Certe, pliigo de laser-potenco ne 
estas sola vojo de niaj esploroj. Ne 
malpli grave estas vastigi „sorti
menton“ de tiuj ĉi aparatoj. Inter
esajn eblecojn lige kun tio ĉi mal
kovras kreo de instalaĵoj, perme
santaj plifortigi malfortajn lum
signalojn mildekoj-oble. Utiligante 
similan instalaĵon sovetaj fizikistoj 
konstruis laseron, kiu, kiel montras 
kalkuloj, povas doni precizajn nor
mojn de frekvenco en radiado de la 
videbla lumo. Fiziko ne ankoraŭ 
konis tian precizecon de mezuroj, 
kiun oni atendas de la nova aparato. 
Oni imagu al si fantastikan horlo
ĝon, kiu dum dek milionoj da jaroj 
malfruas nur je unu sekundo. Nome 
tiujn malapere etegajn malpreci
zecojn estas kapabla rimarki la 
nova lasero.
Ĝenerale necesas diri, ke laseroj 
nun portas multajn novaĵojn en 
teknikon de mezurado. Jen praktika 
ekzemplo. La konstruantoj de la 
plej alta televidturo en Ostänkino 
(Moskvo) bezonis ideale precizan 
vertikalŝnuron. Rolon de tiu ŝnuro 
estas brile plenuminta . . .maldikega 
laserradio. Al geodeziistoj laserradio 
helpas difini kun nevidita antaŭe 
ĝusteco distancojn, desegni senri- 
proĉe rektajn liniojn sur la tersur
faco, ekzameni precizecon de aks- 
1 inioj en tuneloj kaj aliaj konstrua
ĵoj, kie estas bezonata granda pre
cizeco.
Laseroj firme eniras ankaŭ en in
dustrion. Giganta koncentrado de 
energio en la maldika radio per

mesas utiligi ilin por tranĉado kaj 
veldado de la penfandeblaj metaloj. 
Konturiĝas interesaj perspektivoj 
pri apliko de laseroj por hardado de 
ŝtaloj.
Aktiva utiliganto de laseroj iĝis 
ankaŭ medicino. En la gazetaro oni 
jam komunikis, ke vico da klinikoj 
kaj institutoj de Akademio pri me
dicinaj sciencoj de USSR estas ek
posedintaj metodikon „alveldi“ deta- 
voliĝintan retinon al la okulfundo 
pere de precizege dozita ekbrilo de 
laserradiado. La malsanulo eĉ ne 
sukcesas ekvidi kaj iamaniere ek
senti tiun ekbrilon — tiom mallong
tempa ĝi estas. Tiuj operacioj poiome 
fariĝas ordinaraj. Lasero donas en 
la manojn de ĥirurgo vere unikan 
„sensangan tranĉilon“, per ĝi oni 
povas efektivigi operaciojn en la 
plej delikataj internaj organoj. 
Esenco estas en tio, ke, penetrante 
profunden de 1’histo, laserradio kva
zaŭ „ĉirkaŭveldas“ ĉiujn kapilarajn 
sangoportantajn angiojn.
En la mezurtekniko, en prilaboro 
de materialoj kaj en medicino lase
roj instaliĝis sufiĉe firme. Nun estas 
efektivigataj eksperimentoj pri uti
ligo de la radio kiel siaspeca tele
fonradio. Venas tempo por solvi 
problemojn, ligitajn kun apliko de 
laseroj en kalkultekniko kaj ĥemio. 
Sendube, laseroj penetros ankaŭ en 
aliajn branĉojn de scienco kaj tek
niko. Ekzemple, la biologoj revas 
pri tiu superminiatura skalpelo, 
pri kiu oni povas operacii kro
mosomon kaj akurate forksekci 
unu solan genon. Kaj lasertekniko 
principe estas kapabla doni „lums- 
kalpelon“, per kiu oni povos fari 
fantastikan manipuladon. Vere, ni 
ankoraŭ ne scipovas produkti tiajn 
aparatojn. Sed post iom da tempo 
estos solvita ankaŭ tiu ĉi problemo.

(El „Por la paco“, kajero VI, 
Moskvo 1966.)
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Zur Grammatik des Esperanto
Der Akkusativ (4. Fall)

Hauptwörter, dazugehörige Eigenschaftswörter, Fürwörter, Zahlwörter, 
Umstandswörter enden mit einem n, wenn gefragt wird:

wen oder was, wann, wielange, wieviel, wohin.
Der 4. Fall ist anzuwenden (Worte in der Einzahl und in der Mehrzahl 
müssen mit n enden), wenn nur dadurch der Satz eindeutig wird. Für 
den Wemfall kann man den Wenfall anwenden, jedoch nur dann, wenn 
außer diesem Wemfall nicht schon ein Wenfall vorkommt.
In Verbindung mit einem Verhältniswort ist der 1. Fall anzuwenden. Doch 
wenn die Richtung ausgedrückt werden soll, ist der 4. Fall erforderlich — 
soweit das Verhältniswort nicht schon selbst die Richtung angibt, z. B. 
al, ĝis, tra.
Mit diesen kurzen Hinweisen sind selbstverständlich die Möglichkeiten 
der Anwendung des Akkusativs keinesfalls erschöpft. Sie sollen ebenso 
wie die nachfolgenden Beispiele hauptsächlich dazu dienen, die Diskussion 
in den Zirkeln anzuregen.

Ich habe Korrespondenten in vielen 
Ländern.
Von ihnen erhalte ich Briefe und 
Ansichtskarten.
Auch in Vietnam habe ich einen 
Freund.
Das vietnamesische Volk wünscht 
Frieden.
Wir müssen sie, die vietnamesischen 
Freunde, unterstützen.
Ich schreibe jede Woche an einige 
Freunde.
Briefe ins Ausland sind oft Wochen 
unterwegs.
Jede Woche erhalte ich ein Dutzend 
Briefe.
Mein Wunsch ist, in die Sowjet
union zu fahren.
Ich werde am Sonnabend, dem 
28. Oktober fahren.
Am 29. Oktober werde ich in Mos
kau ankommen.
Meine Freunde werden mir eine 
gute Reise wünschen.
Bis auf baldige Rückkehr in unsere 
DDR.

Mi havas korespondantojn en multaj 
landoj.
De ili mi ricevas leterojn kaj bild
kartojn.
Ankaŭ en Vjetnamio mi havas ami
kon.
La vjetnama popolo deziras pacon.

Ni devas ilin, la vjetnamajn ami
kojn, subteni.
Mi skribas ĉiun semajnon al kelkaj 
amikoj.
Leteroj eksterlandan ofte semajnojn 
estas survoje.
Ĉiun semajnon mi ricevas dekduon 
da leteroj.
Mia deziro estas, veturi en Sovet
union.
Mi veturos sabaton, la 28an de 
oktobro.
La 29an de oktobro mi alvenos 
Moskvon (en Moskvo).
Miaj amikoj deziros al mi bonan 
vojaĝon.
Ĝis baldaŭa reveno en nian GDR.

Die Redaktion bittet, weitere zur Veröffentlichung geeignete Beispiele 
an das Mitglied der Red.-Komm. Bfrd. Otto Bäßler, 7022 Leipzig, Kroker- 
straße 15, zu senden.
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INFORMOJ

Esperanto und die UNESCO
Nachfolgende Fakten haben wir 
einem längeren Artikel des 
Esperantofreundes Detlev Blan
ke, Rostock, entnommen. Als 
Quellenmaterial benutzte Bun
desfreund Blanke u.a.: UEA- 
„Jarlibro“ 1963, „Interlingvistika 
Informa Servo“ 1964, „Espe
ranto“ 12/1966, „Heroldo“ 16. 12. 
1966, „Germana Esperanto-Re
vuo“ 2 67.

Ab und zu hört man die Meinung, 
Esperanto sei nicht die einzige in
ternationale Plansprache. Tatsäch
lich gibt es nicht wenige Versuche 
zur Schaffung einer internationalen 
Verkehrssprache, z. B. „Volapük“, 
„Ido“, „Interlingue“, „Interlingua“, 
um nur einige der vor und nach der 
Esperantosprache geschaffenen Sy
steme zu nennen. Auf Grund ver
schiedener Erhebungen führender 
Interlinguisten wird aber allein Es
peranto, nach einem Bericht des 
„Interlingvista Informa Servo“, von 
mindestens 99 Prozent der Inter
essenten einer internationalen Plan
sprache gesprochen und unterstützt. 
Alle Vorläufer des Esperanto und 
alle später bekanntgewordenen 
Plansprachensysteme haben keinen 
größeren Anhängerkreis gefunden. 
Esperanto wird allgemein mit einer 
neutralen internationalen Verkehrs
sprache identifiziert.
Eine beachtenswerte internationale 
Anerkennung erhielt die Esperanto
bewegung am 10. Dezember 1954 in 
Montevideo, als die UNESCO auf 
Grund einer umfangreichen 1950 an 
die UNO gerichteten Petition eine 
Resolution zugunsten des Esperanto 

annahm. Die Petition für internatio
nale Anerkennung des Esperanto als 
Weltverkehrssprache war von 492 
Organisationen mit 15.454.780 Mit
gliedern und von 895.432 Einzelper
sonen unterzeichnet. Zu den Unter
zeichnern der Petition gehörten 
u. a.: 4 Regierungschefs, 405 Univer
sitätsprofessoren, 40.000 Lehrer, so
wie Vertreter anderer Berufsgrup
pen.
Die wichtigsten Passagen der Reso
lution, die vom Plenum der UNESCO 
in Montevideo angenommen wurde, 
lauten:

Die Generalkonferenz, nachdem 
sie den Bericht des Generaldirek
tors über die internationale Peti
tion zugunsten des Esperanto dis
kutiert hat,
nimmt von. den Erfolgen Kennt
nis, die durch das Esperanto auf 
dem Gebiet des internationalen 
Gedankenaustausches und der An
näherung der Völker in der Welt 
erreicht wurden;
anerkennt, daß diese Ergebnisse 
den Zielen und Idealen der UNES
CO entsprechen;
nimmt davon Kenntnis, daß meh
rere Mitgliedstaaten über die Be
reitschaft informiert haben, den 
Esperanto-Unterricht in ihren 
Schulen oder höheren Erziehungs
institutionen einzuführen oder zu 
erweitern, und bittet diese Mit
gliedstaaten, den Generaldirektor 
über die auf diesem Gebiet er
zielten Erfolge laufend zu infor
mieren;
gibt dem Generaldirektor die An
weisung die laufende Entwick- 
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lung im Gebrauch des Esperanto 
auf dem Gebiet der Wissenschaft, 
der Erziehung und der Kultur zu 
verfolgen und zu diesem Zwecke 
mit der „Universala Esperanto- 
Asocio“ (UEA — Universeller Es
peranto-Bund) in den Fragen zu
sammenzuarbeiten, die beide Or
ganisationen betreffen . . .

Die „UEA“ hat seit dieser Zeit enge 
Bindung zur UNESCO. Sie berich
tet regelmäßig über ihre Tätigkeit 
und nimmt Anteil an den Erhebun
gen und Studien sowie Publikatio
nen der UNESCO und beteiligt sich 
auch an der Realisierung einzelner 
Programmteile der UNESCO.
Am 6. Oktober 1966 wurde der UNO 

erneut ein Vorschlag, die Lösungs
möglichkeit des internationalen 
Sprachenproblems durch Esperanto 
zu prüfen, übergeben. Dieser Ein
gabe waren umfangreiches Tat
sachenmaterial und Listen mit Un
terschriften von 920.954 Einzelper
sonen und 3843 Organisationen mit 
71.165.530 Mitgliedern, beigefügt. Zu 
den Unterzeichnern gehören u.a. 114 
Regierungsmitglieder vieler Länder, 
1357 Parlamentarier, 993 Sprachwis
senschaftler, 6879 Nobelpreisträger, 
Universitätsprofessoren und Mit
glieder wissenschaftlicher Akade
mien, 6620 Schriftsteller, Künstler 
und Journalisten und gegen 52.000 
Lehrer.

Im Entwurf einer Resolution schlu
gen die Mitgliedstaaten Dänemark, 
Finnland, Island, Norwegen und 
Schweden am 19. November 1966 der 
Generalkonferenz der UNESCO vor, 
das objektive Bedürfnis nach einer 
internationalen Sprache auf die 
Möglichkeit ihrer Einführung zu 
prüfen.
Der Resolutionsentwurf, der am 
30. November 1966 von der General
konferenz in Paris angenommen 
wurde und somit als eine Empfeh
lung an den Generaldirektor der 
UNESCO zu betrachten ist, lautet:
Die Generalkonferenz
erwägt, daß die Zahl der Staaten 
in den letzten Jahren rasch zuge
nommen hat und gleichzeitig das 
Bedürfnis nach Vereinfachung der 
(sprachlichen — D.B.) Kontakte zwi
schen den verschiedenen Nationen 
und Völkern wächst;
bemerkt, daß das Bedürfnis nach 
besseren Kommunikationsmitteln 

zwischen den Völkern und für eine 
internationale Terminologie im tech
nischen Bereich wächst;
anerkennt, daß dieses Problem von 
Tag zu Tag an Aktualität gewinnt 
und daß die UNESCO die richtige 
Instanz dafür ist, diese Angelegen
heit zu studieren, welche aus gesell
schaftlichen, kulturellen und tech
nischen Gesichtspunkten wichtig ist; 
empfiehlt, dem Generalsekretär die 
nötigen Geldmittel für das Budget 
und den Arbeitsplan 1969/70 bereit
zustellen, um eine internationale 
Kommission bilden zu können, die 
aus Pädagogen und Experten auf 
sprachwissenschaftlichem und tech
nischem Gebiet bestehen sollte. Die 
Kommission müßte das Bedürfnis 
nach einer internationalen Sprache 
prüfen und sachlich erforschen, 
welche Kommunikationsmittel die
sem Bedürfnis entsprechen.
Diese Resolution kann als erster er
folgreicher Schritt zur ernsthaften 
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Prüfung des internationalen Spra
chenproblems gewertet werden. Die 
Folgen der UEA-Aktion sind bisher 
noch nicht abzusehen. Sicher ist 
aber schon heute, daß sämtliche 
Mitgliedsstaaten der UNESCO durch 
geeignete Dokumente und repräsen
tative Unterschriften auf die Ratio

nalisierungsmöglichkeiten der inter
nationalen sprachlichen Kommuni
kation durch Esperanto nachdrück
lich hingewiesen wurden. Es besteht 
somit eine reale und permanente 
Diskussionsgrundlage für Resolu
tionen und Vorschläge weiterer Mit
gliedstaaten der UNESCO.

Eminentuloj el Usono, Italio[kaj Francio respondas

Kiel vi prijuĝas la novnaziisman evoluon en la okcidentgermana Fede
racia Respubliko konsidere al la klopodoj de la nacioj pri malstreĉiĝo 

kaj pri sekurigo de la paco?

Prof. Wallace Morgan, Usono:

La novnaziisma evoluo en okcidenta 
Germanio profunde maltrankviligas 
min, ĉar ĝi prezentas fortan mina
con por la mondpaco. Por mi estas 
nepridubinda fakto, ke per siaj 
postuloj pri restarigo de la iamaj 
landlimoj el la jaro 1937, per sia 
neagnosko de la GDR, per sia avido 
al atomarmiloj kaj per sia ĝenerala 
rifuzo agi por malstreĉiĝo en Eŭropo, 
la politiko de la okcidentgermana 
CDU/CSU1) rekte respondecas pri 
tiu ĉi novnaziisma evoluo.

1) Kristan-Demokrata Unio / Kristan- 
Sociala Unio.

2) Naci-Demokrata Partio.

Laŭ mia opinio estas danĝere plie- 
tigi tiun ĉi evoluon, kiel tion faras 
certaj homoj. Kvankam en Hesio 
kaj Bavario nur 10 % de la loĝan
taro voĉdonis por la NP2), estus 
bone rememori, ke Hitler en 1928 j. 
eĉ tiom da voĉoj ne ricevis. Tiel 
longe kiel la Federacia Respubliko 
insistas pri sia nuntempa politiko,____ •

ĝi preparas la terenon por la dis
vastigo de la novnaziismo. Ni, kiuj 
travivis la lastan militon kun ĉiuj 
ĝiaj teruraĵoj, scias, ke tria mond
milito signifus la finon de la civili
zacio. Pro tio ne ekzistas alia vojo 
ol ekkoni la danĝeron de la novna
ziismo kaj batali kontraŭ ĝi per 
ĉiuj rimedoj, antaŭ ol estos tro 
malfrue.

D-ro Luigi Chessa, Italio:

La evoluo la novnaziismo en la Fe
deracia Respubliko estas tre serioza 
simptomo kaj danĝera por la funda
mento, sur kiu ekzistas la Federa
cia Respubliko. Ĉi tie ne temas pri 
provizoraj simptomoj, ĉar la socio 
en la Federacia Respubliko bazas 
sur la sama fundamento kiel en 
1933 j. La ekonomio, politiko kaj 
ŝtato troviĝas en la manoj de tiuj 
homoj, kiuj revas pri milita re
venĝo, tuj kiam ili sentas la tem
pon taŭgan por si. La eŭropaj nacioj 
kaj ĉiuj, kiuj vere amas la pacon, 
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devas esti rilate al la Federacia 
Respubliko ege gardemaj, por ke ne 
okazu nova malfeliĉo.

Dir. M. Blin, Francio:

La franca popolo ĉiam timas la na
ziismon, la germanan militarismon 
kaj revenĝemon. La renaskiĝo de la 
naziismo en la okcidentgermana 
Federacia Respubliko vekis ĉe ni 
dolorajn sentojn. Jam de longe 
atentigis la pacmovado pri la hon
tinda rolo, kiun ludas la iamaj nazioj, 
la iamaj generaloj, la hitleraj respon
deculoj kaj la grandaj germanaj 
monopoloj. Ni energie kondamnas 
la subtenon, kiun donis la franca 
registaro al la okcidentgermana Fe
deracia Respubliko kaj speciale al 
la kontrakto inter de Gaulle kaj 
Adenauer en la jaro 1963. Ni in

dignas, ke apud Kiesinger troviĝas 
ĉekape de la registaro en Bonn 
homo kiel Willy Brandt. Kun mal
trankvilo ni observas la releviĝon 
de la sinjoro Strauß.
Nia laboro estas granda. Ni devas 
rememori, ke Francio travivis la 
okupadon, la ekziliĝojn, la krimojn 
de la nazioj kaj la agojn de la ger
mana armeo. La ekzistado de la 
GDR en la koro de Eŭropo estas 
pacfaktöro. Ĝi kontraŭstaras la ger
manan revenĝemon kaj agnoskas la 
nuntempajn landlimojn.
Ni scias ankaŭ, ke la renaskiĝo de 
la naziismo servas la militon en 
Vjetnamio. Ni postulas, ke oni kon
sciu la grandajn aktualajn proble
mojn: Vjetnamio — Renaskiĝo de la 
naziismo — Disvastiĝo de atomar
miloj — Problemoj de malsato.

Kian signifon havas laŭ via cpinio la kontraŭfaŝisma Germana 
Demokratia Respubliko por la sekurigo de la paco?

Prof. Wallace Morgan:

La Germana Demokratia Respubliko 
fariĝis hodiaŭ pro sia kontraŭfaŝis
ma politiko grava faktoro por la 
mondpaco. Jam dum la mallonga 
tempo de sia ekzistado ĝi pruvis, 
kion povas germana ŝtato efektivigi, 
kiu direktas sian tutan agadon al 
tio, ke neniam plu iu germana ŝtato 
ekmilitos. *
Per sia kontraŭfaŝisma politiko la 
GDR enviciĝas inter tiujn naciojn, 
kiuj pledas por paco kaj mildigo de 
la streĉeco. Amaraj spertoj montris 
al ni, ke faŝismo signifas militon, 
kaj neniam ni forgesos la kruelajn 
krimojn, faritajn de la faŝistoj. La 
GDR minacas neniun, sed uzas sian 

forton por la paco kaj por antaŭen
puŝi la evoluon sur sia teritorio. Ne 
estas pro tio mirinde, ke la GDR 
konstante faras proponojn por mal
streĉiĝo kaj realigo de la paca kun
ekzistado.
Pro tiu kaŭzo ĉiuj pacamaj homoj 
de la mondo pledu por la normaligo 
de la interrilatoj al la GDR, ĉar sen 
la agnosko de ambaŭ germanaj 
ŝtatoj per ĉiuj registaroj ne povas 
esti garantiata la paco en Eŭropo 
kaj en la tuta mondo.

D-ro Luigi Chessa:
La ekzistado de la GDR inter la 
eŭropaj nacioj estas certa garantio 
por tio, ke la estonteco de Germa- 
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nio ne plu estos ligata kiel en la 
pasinteco kun la militekspansio, sed 
kun paca konkurso en la sfero de 
industria kaj komerca evoluoj. Sole 
per sia ekzistado la GDR bremsas 
kaj malaprobas ĉiujn tiujn en la 
Federacia Respubliko, kiuj ankoraŭ- 
foje volas iri laŭ la malnovaj vojoj.

Dir. M. Blin:

Mi pensas, ke ni sincere devas danki 
al la respondeculoj kaj al la popolo 
de la GDR, posedantaj grandan ho
man konscion, pro tio ke ili ekster
mis la naziismon kaj germanan 

militarismon. La popolo de la GDR 
kondamnas tiujn du plagojn.
Per la nura fakto de sia bona ek
zemplo estas la GDR esenca faktoro 
por la paco en Eŭropo. Minacata de 
la Federacia Respubliko, ĝi tamen 
prezentas por ĉiuj popoloj paces- 
peron. Tie estas tiu Germanio, kiun 
ni deziras, de kie neniam plu ko
menciĝos milito. Tial ni postulas, 
ke Francio agnosku la GDR-n. Tio 
estus reala kaj ĝusta decido, kiu 
servus al la paco.

\

Traddukis el „Berliner Briefe“, 
n-ro 1/1967: Berndt

Forpasis granda poeto kaj pacamanto

La demandon, kial ekzistas muro en 
antaŭnelonge pri la morto de la 
fama esperantista poeto Julio Baghy, 
kiu travivis la teruraĵojn de du 
mondmilitoj kaj fariĝis arda paca
manto, batalanto por nova justa so
ciordo kaj malamiko al la impe
riismo. Li tre atente rilatis al la 
sukcesoj de MEM, sed pro malbona 
sanstato ne povis persone partopreni 
la praktikan agadon de MEM. Kiel 
poeto li ĉiam donis sian valoran 
helpon, respondante jese je la peto 
prezenti por „Paco“ ardan versaĵon

„Kabanoj etaj, sveltaj palmoj 
nun torĉe lumas pro napalmoj 
kaj sur altar’ de „Kain-filoj“ 
martire mortas mil post miloj: 
kadukaj paroj kaj infanoj 
cindriĝas karbe en la flamoj, 

dediĉita je pacbatala temo. Li reeĥis 
al la suferoj de la vjetnama popolo 
kaj prenis klaran pozicion kontraŭ 
la brutalaj usonaj militemuloj. Li 
ankaŭ saĝe avertas la esperantista
ron, ke el la vjetnama milito povas 
elkreski la monstro de tutmonda 
nuklearmila incendio.
Sufiĉas citi nur kelkajn strofojn de 
lia profundenhava per sia filozofia 
koncepto kaj tre aktuala poemo 
.Incendio“ por ilustri la verecon de 
la supraj linioj (vidu „Paco“, n-ro 
151, junio 1966, hungara eldono):

la paca plebo en amaso 
la vivon spiras for pro gaso, 
skeletoj hantas nun pro muto 
ĉe venenitaj fonto, puto ... 
Vomtikle putras ĉio bona 
je gloro de 1’ „justem“ usona.

Ve! Incendio monddanĝera!!“
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Kaj la granda humanisto en la ko
menco de la lasta strofo emfazas:

„Kun fajro ludi — neprudente!“

En miaj renkontoj kun li kaj dum 
la longa interparolado, kiun mi ha
vis kun Baghy precipe en la prin
tempo de 1966 en budapesta mal
sanulejo, ni tuŝis multajn aktualajn 
problemojn kaj pli speciale la aga
don de MEM. Mi ne forgesos la 
simpation, kiun li montris al nia 
nobla afero kaj la bedaŭron, ke liaj 
fortoj jam videble elĉerpiĝas kaj li 
ne povos longe servi per sia verk- 
laboro al la altiro de la esperanti
staro en la vicojn de la pacbatalan
toj. Sed tio, kion li kreis dum sia 
vivo, restos per liaj plej altvaloraj 

atingaĵoj en la ora trezorejo de la 
esperantista kaj tuthomara poezio. 
Je la enterigo de nia granda paca- 
miko parolis ankaŭ reprezentanto 
de Mondpaca Esperantista Mavado. 
Ĉe la lasta adiaŭo kun la forpasinta 
bardo de la pacbatalo MEM espri
mis la dolorsentojn kaj la altan 
estimon de MEM-anoj al la poeto- 
humanisto Julio Baghy, kies loko en 
la vicoj de la tutmonda esperan
tistaro restas vaka ... Ni tamen ha
vas la devon daŭrigi la batalon por 
paco ĝis la fina venko super la for
toj de la usona tutmonda impe
riismo!
Honoron al lia hela memoro!

Nikola Aleksiev, 
prezidanto de MEM

Amikeca renkontiĝo 1967 en Plzen, CSSR

Okaze de 10-jara jubileo de la es
perantista rondo en la Skoda-Uzino 
en Plzen kunvenis 200 geesperan
tistoj el kelkaj landoj. Salutis dum 
la renkontiĝo oficialaj reprezentan
toj el Hungario, Svedio, Aŭstrio, 
Pollando kaj GDR. Seminarion par
toprenis ankaŭ 35 esperantoamikoj 
el distrikto Karl-Marx-Stadt. Pre
legis i. a.: amiko Pettyn el Pollando 
pri instruado de fremdaj lingvoj, 
amikino Ciĥova el Praha pri la rolo 
de la virinoj en la hodiaŭa socio, 
amiko Bartoŝik okaze de la Inter
nacia Jaro de Turismo pri Espe
ranto kaj turismo.
En la l-a etaĝo de la kulturdomo 
estis bonege aranĝita esperanto- 
ekspozicio. Popolajn dancojn kaj 

kantojn tipajn el la regiono de Plzen 
prezentis la dane- kaj kantĥoro de 
la Skoda-Uzino, kaj la mondfama 
Smetana-horo el Plzen ĝojigis per 
esperantlingvaj kantoj.
Ankaŭ okazis MEM-kunveno gvidata 
de esperantoamiko Balague el Aŭ
strio.
Ĉiuj partoprenintoj el GDR estas 
tutkontentaj. En la sekvanta jaro ili 
denove volas viziti la najbaran di
striktan Plzen.
Okaze de la 50-a datreveno de la 
Ruĝa Oktobro estraranoj de la es- 
perantorondoj de Karl-Marx-Stadt 
kaj Plzen intencas en Karl-Marx- 
Stadt subskribi kontrakton de ami
keco kaj reciproka kunlaboro.

Burmeister
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FREUNDSCHAFTSTREFFEN IN ROSTOCK

Am Internationalen Zeltlager in Graal-Müritz im Rahmen der Ostsee
woche nahmen in diesem Jahre 10 junge Esperantisten aus Leningrad 
und Moskau und zwei aus Schweden teil. Die Kreisarbeitsgruppe Rostock 
organisierte für den 20. Juli 1967 ein Freundschaftstreffen im Hause der 
Deutsch-Sowjetischen Freundschaft in Rostock, an dem sich neben den 
Freunden aus dem Zeltlager zahlreiche Esperanto-Freunde aus Rostock 
und Warnemünde beteiligten.
Nach der Eröffnung des Freundschaftsabends durch Bundesfreund Werner 
Plate entwickelte sich in ganz kurzer Zeit eine herzliche Atmosphäre. 
Obwohl die meisten der jungen Esperantisten aus der Sowjetunion und 
der DDR erst im letzten Jahre Esperanto lernten, führten die Freunde 
sehr interessante und lebhafte Gespräche, tauschten Adressen und drück
ten ihre jugendliche Daseinsfreude in viel Lachen und Scherzen aus. Ein 
Höhepunkt war die Ansprache des jungen sowjetischen Esperantisten 
I n j u ŝ i n, der dem Veteranen der Arbeiter-Esperanto-Bewegung und 
jetzigen stellv. Vorsitzenden des Bezirksarbeitskreises Rostock, Robert 
Stoll, Freundschaftsgeschenke für die Rostocker Esperanto-Freunde 
überreichte.
Bundesfreund Paul Köster beantwortete im Namen der Kreisarbeits
gruppe Rostock diese schöne Geste der Freundschaft mit Erinnerungsge
schenken aus Rostock für die jungen Gäste aus der Sowjetunion.
Der als Gast anwesende Vorsitzende des Zentralen Arbeitskreises der 
Esperantofreunde der DDR im Deutschen Kulturbund, Bfr. Rudi Graetz, 
brachte ini Hinblick auf den 50. Jahrestag der Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution einen Toast auf die deutsch-sowjetische Freundschaft 
aus. Er erinnerte an die Arbeiter-Esperanto-Bewegung im Bezirk Rostock 
zu Beginn der zwanziger Jahre, während der sich schon damals in der 
Praxis eine echte deutsch-sowjetische Freundschaft entwickelte, die heute 
zu einem festen Bestandteil der Beziehungen der beiden Staaten gewor
den ist. Diese historisch gewachsene Freundschaft wird im Deutschen 
Kulturbund ständig gepflegt und gefördert. Das wurde in dem dies
jährigen Internationalen Esperanto- und Freundschaftstreffen anläßlich 
der Ostseewoche erneut manifestiert.
Am 17. Juli wurde im Internationalen Zeltlager in Graal-Müritz in einer 
Zusammenkunft das Thema „Die Jugend der Ostseeländer und ihre Ver
ständigung“ behandelt, an der sich Jugendliche aus den 8 Ländern be
teiligten, um sich über das internationale Sprachenproblem auszuspre
chen. Der sowjetische Freund I n j u ŝ i n gab einleitende wissenschaftlich 
fundierte Erläuterungen zur heutigen Sprachensituation. Mit Rücksicht 
auf die Zusammensetzung der Teilnehmer hielt er seine Rede in russi
scher Sprache, die anschließend in die deutsche Sprache und dann aus 
dieser im Flüsterton gleichzeitig in die Sprachen der anderen anwesenden 
Länder übersetzt wurde. So wurde gleichzeitig demonstriert, wie un
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ökonomisch Übersetzungen sind und wie zweckvoll die internationale 
Plansprache Esperanto ist. In der Diskussion wurden auch Fragen ge
stellt, die die Arbeit der Esperantofreünde der DDR im DKB betrafen, 
die der als Gast anwesende Vorsitzende des ZAK, Rudi Graetz, beantwor
tete. Alle Ausführungen fanden großes Interesse und die volle Zustim
mung der Teilnehmer. Sie wurden angeregt und dafür begeistert, sich in 
ihrer Heimat ernsthaft mit der Frage der internationalen Sprache Es
peranto zu befassen. Im nächsten Jahre werden auch sie in der Lage 
sein, sich untereinander ohne Dolmetscher zu unterhalten.

Aleksandr Logvin

AKVARELO

Surstrate — pentristino juna, 
ĉe stablo kun paletro bunta. 
Sur tolo jen pejzaĝo suna 
de mia Moskvo bel-abunda.

Respeguliĝas vivo nova 
en la pentraĵo akvarela.

, Ho, kia ĉarmo ĉiopova 
en tiu arto ombra-hela.

Ne gravas, ke la tago nuna 
aliformiĝas al paseo, 
ĉi tiu bildo fruaŭtuna 
eterne vivos dank’ al kreo.

Kaj ravas nin en vivĥaoso 
ĉi tiu simpla akvarelo 
per la intima ĝojetoso — 
de Varto senripeta belo!

(El „Por lai paco“, kajero VI, Moskvo 1966.)

NEUBESTELLUNG VON ESPERANTO-ZEITSCHRIFTEN

Wenn Sie die Zeitschriften
„Nuntempa Bulgario“, „Hungara Vivo“, „Ripozoj“ und „Homo kaj Kosmo“ 
für das Jahr 1968 erstmalig beziehen möchten, dann geben Sie bitte Ihre 
Bestellungen schon jetzt beim „das internationale Buch“, 108 Berlin, Unter 
den Linden 17, auf.
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Riesa und Meißen
Gute freundschaftliche Beziehungen 
verbinden die beiden Kreisarbeits
gruppen Meißen und Riesa im Be
zirk Dresden. Schon im Herbst ver
gangenen Jahres hatte die Kreis
arbeitsgruppe Riesa die Kreisarbeits
gruppe Meißen zu einer Zamenhof- 
Feier eingeladen.
Am Sonnabend, dem 8. April 1967, 
fuhren auf Einladung 15 Esperan
tisten aus Riesa nach Meißen. Wir 
besichtigten gemeinsam mit den 
Meißner Freunden die weltberühmte 
Meißner Porzellanmanufaktur. Dies 
war für uns alle ein einmaliges Er
lebnis, zumal der Kreisvorsitzende, 
s-ano Herbert Neuhaus, selbst 
mehr als 40 Jahre in der Meißner 
Porzellanmanufaktur als Porzellan
maler gearbeitet hat und uns viele 
wertvolle Erklärungen zu den 
Kunstwerken geben konnte. Nach 
der Besichtigung versammelten wir 
uns im Klubraum des Kulturbundes 
zu einem geselligen Beisammensein. 
Dort begrüßten die Vorsitzenden der 
Kreisarbeitsgruppen Meißen (Her
bert Neuhaus) und Riesa (Fritz 
R a u n e r) die Anwesenden. Im 
weiteren Verlauf des Abends be
antwortete s-ano Herbert N e u - 
h a us technische Fragen der Porzel
lanherstellung und Bundesfreundin 
Bräutigam trug selbstverfaßte 
Gedichte in Esperanto vor. Zur, gu
ten Atmosphäre der lehrreichen 
Stunden trug Bundesfreundin Frau 
Schatz maßgeblich bei, die uns 
an ihrem arbeitsfreien Sonnabend 
freundlich bewirtete.
Sehr begrüßt wurde zum Schluß der 
Vorschlag, im September ein grö
ßeres Esperanto-Treffen im Wein
baugebiet Diesbar-Seußlitz mit 
Freunden aus Dresden, Meißen. 
Riesa und Großenhain durchzufüh
ren. Damit soll ein kleiner Wettbe
werb selbstgeschriebener Esperanto
arbeiten (mit Prämiierung) verbun
den werden. Fritz Rauner

Potsdam
An dem zweiten Bezirkstreffen der 
Esperantisten am 17. Juni 1967 im 
Potsdamer Kulturbundhaus „Bern
hard Kellermann“ nahmen über 60 
Personen teil; darunter eine Gruppe 
von Kindern und Jugendlichen aus 
Neuruppin sowie der erste Bezirks
sekretär Bundesfreund Heinz Rupp 
und die Bundesfreunde Ludwig 
Schödl und Hahlbohm vom Zen
tralen Arbeitskreis. Nach Einleitung 
durch Bundesfreund Richard Ra
benalt referierte Rudolf Hahlbohm 
über „Die Aufgaben des DKB und 
Aspekte der Esperantoarbeit nach 
dem VII. Parteitag der SED“. Da
nach hielt Bundesfreund Arnold 
Zenkert einen Vortrag mit Licht
bildern über „Reise durch die So
wjetunion“, dem Darbietungen (Lie
der und Gedichte in Esperanto) der 
Gruppe Schödl folgten. Anschlie
ßend spielte eine Kapelle zum Tanz.
Das Treffen war zugleich eine 
orientierende wie auch eine gesel
lige Veranstaltung in angenehmer 
Atmosphäre. Dazu trugen die vom 
Bezirkssekretariat des DKB ge
schaffenen Voraussetzungen und die 
Mitwirkung vieler junger Esperan
tisten wesentlich bei. — R. Hb. — 

(Aus einem Bericht des Bezirks
arbeitskreises)

Die Kreisarbeitsgruppe Potsdam 
richtete im Bernhard-Kellermann- 
Haus des DKB einen Klubraum ein 
mit einer ständigen Ausstellung. 
Gegenwärtig bestehen 2 Anfänger
kurse und 1 Konversationszirkel. In 
der Jahreshauptversammlung der 
Ortsgruppe des DKB gab ein Ver
treter der Kreisarbeitsgruppe einen 
Rechenschaftsbericht. In der Natio
nalen Gedenkstätte des Potsdamer 
Abkommens liegen die Führungs
hefte auch in Esperanto aus.
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Brandenburg
Der Zirkel kommt alle zwei Wochen 
zusammen. Die Kreisarbeitsgruppe 
hat guten Kontakt zur Kommission 
für internationale Verbindungen der 
sowjetischen Esperantisten in Mos
kau und zur Esperantoredaktion des 
Rundfunksenders Warschau, " der 
zweimal über sie berichtete.

Jüterbog
Die wenigen im Kreis vorhande
nen Esperantisten wohnen in ver
schiedenen Orten, dadurch wird ein 
erfolgreiches Arbeiten erschwert 
Bfd. Lindner benutzt jede Möglich
keit zur Werbung. Letzthin hat er 
vor dem Kreistag bei einer Aus
sprache über Kulturfragen die Be
deutung des Esperanto erläutert.

Rathenow
Gegenwärtig besteht ein Konversa
tionszirkel in Rathenow und ein 
Anfängerlehrgang in Wudicke, des
sen Teilnehmer hauptsächlich Leh
rer sind. Die Rathenower Gruppe 
gab auf der Jahreshauptversamm
lung des DKB einen Rechenschafts
bericht und beteiligte sich an den 
„Tagen des Deutschen Kulturbun
des“ mit einer Ausstellung und 
einem Klubabend, bei dem ein Gast 
aus der VR Polen anwesend war. 
Uber den Budapester Weltkongreß 
wurden insgesamt 8 Vorträge im 
DKB und in anderen gesellschaft
lichen Organisationen gehalten ;über 
das Vietnam-Problem 6 Vorträge. In 
einem Parteilehrjahrzirkel der SED 
wurden Briefe ausländischer Freun
de verwandt. Beziehungen zur Kom
mission für internationale Verbin
dungen sowjetischer Esperantisten 
bestehen ebenfalls.
Die Werbung für unsere Sache muß 

von dem Zweck unserer Arbeit aus
gehen und ist am wirksamsten, 
wenn sie auf durch praktische An
wendung des Esperanto erzielte Ar
beitsergebnisse gestützt ist.
Zu den Veranstaltungen aus Anlaß 
des 50. Jahrestages der Großen So
zialistischen Oktober-Revolution 
schlagen wir vor, Vorträge unter 
dem Thema „Im Land unserer 
Freunde“ unter Verwendung von 
Lichtbildern und von Informatio
nen, die unserem Briefwechsel und 
Schriften aus der SU zu entnehmen 
sind. Die von der Kommission für 
internationale Verbindungen sowje
tischer Esperantisten zugesagte Un
terstützung sollte weitgehend in 
Anspruch genommen werden.
Ferner empfehlen wir, in der näch
sten Nummer „der esperantist“ auf
zurufen, Erlebnisberichte zum The
ma Deutsch-Sowjetische Freund
schaft einzusenden.
Der Beschluß, Beratungen des Be
zirksarbeitskreises auch in den ver
schiedenen Kreisarbeitsgruppen 
durchzuführen, hat sich für die 
praktische Arbeit als sehr erfolg
reich erwiesen. R. Rabenalt

Werdau
Eine Gruppe von zehn Bundes
freunden beteiligte sich an dem 
viertägigen Freundschaftstreffen in 
Plzen, wo sie herzlich begrüßt und 
wie gute Freunde aufgenommen 
wurden. In Plzen hatten sie Gelegen
heit, die weltberühmte Bierfabrik 
zu besichtigen und an einem Aus
flug zu den Stauseen teilzunehmen. 
Eine Besprechung war dem Thema 
„Esperanto und die Weltfriedensbe
wegung“ gewidmet. Durch dieses 
Treffen erhielten die Werdauer 
Freunde wertvolle Anregungen für 
ihre zukünftige Arbeit. Kurt Heeg
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Bulgario Pollando
Tridek komencantoj (12-17 jaraj) de
ziras korespondi pri ĉiuj temoj. 
Skribu al Simeon Baltaĝiev, urbo 
B j a 1 a, distrikto Ruse.
400 gelernantoj deziras korespondi. 
Adreso: Enjo Daskalov, teksa tek
nikumo, V r a c a.
16 gejunuloj (16-17 jaraj) deziras 
korespondi. Adreso: Ivan Apostolov 
Trajkov, str. Ekzarĥ Josif 13, Pe
tr i ĉ.
16-18 jaraj gelernantoj pri ĉiuj te
moj. Adreso: Urbo Mihajlov- 
g r a d, Ekonomia teknikumo.
Komencanto (27 jara), muzikanto, 
deziras korespondi kun fraŭlino el 
GDR. Adreso: Stefan Georgi ev Stan- 
ĉev, str. Dunav n-ro 10, R u s e.

Ĉeĥoslovakio
Gejunuloj 12-20 jaraj kaj pli aĝaj 
klubmembroj deziras korespondi. 
Stanislav Kares, Polst 47 p. Mi
le t i n, okres Jicin. \
12-50 jaraj klubanoj deziras kore
spondi. Adreso: Esperanto-Klubo, 
Hudebni skola, Zdärnad S ä z. 
Anoj de Esperanto-rondeto (12-15 
jaraj), Domo de Pioniro, Martin 
— pri ĉiuj temoj.

GDR
Günter Vollrath, 28 J., diplom-eko- 
nomiisto (65) Gera, Kurt-Keicher- 
Straße 4 / DDR.

Hungario
Ferenc Laczkö (18 jara studento), 
B. Balloszög 381, K eczke rne t — 
kolektas bildkartojn.
Roza Kopa, Szentendrei ut. 5, III.ll, 
Budapest III, deziras korespondi 
kun germana esperantisto-filatelisto. 

Studentoj de Teknika Altlernejo, de 
Medicina Akademio kaj de Pedago
gia Instituto Gdansk deziras skri
ban kontakton kun eksterlandaj 
studentoj.
Adreso: Studenta Scienca Rondo, 
W. Jĵataszewski, Politechnika Gdan
ska, ul. Majakowskiego 11/12.
Gdansk - Wrzeszcz.
Anoj de la Fervojista Rondo ĉe 
Pola Esperanto-Asocio en W r o c - 
1 a w D.O.K.P., str. Joanitöw n-ro 13, 
volonte korespondas kun gekolegoj 
de GDR.
Mieczyslaw Przybyla (15 jara), ul. 
Sulechowska 23, B a b i m o s t (woj. 
Zielona Gora) ŝanĝas bildkartojn.
Maryla Glowiak (18 jara), ul. Przy- 
Torze 8d 3, G d a n s k - O r u n i a, 
pri moderna muziko, sporto, bild
kartoj, Esperanto-libroj ktpl,
Danuta Ciesla (kantistino, 19 jara), 
str. Swieczewskiego 1/8, Ch w alo - 
w i c e (pow. Tybnik) pri muziko kaj 
literaturo.
Marta Kaminska (17 jara), ul. R. 
Traugutta 49/6, Gdansk- 
Wrzeszcz- pri moderna muziko, 
sporto, kolektas bildkartojn, gramo
fondiskojn.
Ewa Wojtakowska (10 jara), ul. Jed- 
noŝci Narodowej 95/4, Wroclaw- 
kun samaĝuloj bildkartoj.
Anna Labecka (17 jara), ul. Trau
gutta 49/5, Gdansk-Wrzeszcz 
— pri moderna muziko, sporto, Es
peranto-movado, kolektas bildkar
tojn, kantojn, gramofondiskojn.
Lech Plich (lernanto, 16 jara), ul. 
Zeromskiego 85/7, Wroclaw. In
teresiĝas pri botaniko, bildkartoj, 
gramofondiskoj.
Jan Pietras, ul. Krzywa 10, S z c z e- 
c i n 10 — interŝanĝas bildkartojn.
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Kristina Wojtakowska (28 jara far
maciistino), Strz egom, str. Da- 
browskiego 27, apoteko — kun far
maciistoj kaj medicinistoj pri turis
mo, farmacio, literaturo, modo; ko
lektas bildkartojn.

Sovetunio
Vladimir Berkutov (studento), str. 
Vozroĵdenia 19/38, kv. 87, Lenin
grad L - 188 pri belarto, litera
turo, kinoarto, bildkartoj.
Ljudmila Vinniekaja (17 jara), Bal
ko vala 62, Zaporoĵje 7, Ukra
inio.
Olga Borisenko (17 jara), Severo- 
koljcevaja 17a, kv. 85, Z a p o r o ĵ j e 
52, Ukrainio.
Masserova (14 jara), ul. Portovaja 
13, kv. 18, Zaporoĵje, Ukrainio.
Danielo Kolker (instruisto, por siaj 
gekursanoj), ul. Jeleznodoroĵnaja 4, 
kv. 9, Zaporo ĵ j e 2, Ukrainio.
Membroj de ruĝkruca organizaĵo — 
kun ruĝkrucanoj. Adreso: I. Kaz- 
lauskiene, Z.U. Technikumas, Joni. 
ŝ k e 1 i s, Litovio.
Alfredas Masilauskas (15 jara), Var- 
duvos g-ve, A 1 s e d z i a i (Plunges 
raj.), Litovio — Bildkartoj.

13-17 jaruloj deziras korespondi kun 
samaĝuloj. Adreso: Esperanto-Rondo 
ĉe Domo de Pioniroj, Puŝkinskaja 
5, Jalta.
Juozas Antanaitis (19 jara), ul. Le
nina 164-15, S a u 1 a i a i, Litovio — 
Bildkartoj.
Janis Rode, Artilerijas 73-31, Riga 
9, Latvio — pri literaturo, arto, or
nitologio, E-movado, interŝanĝas 
bildkartojn.
Tanja Tjutjunnik (15 jara), Luĉe- 
vaja 7-A, Zaporoĵje 6, Ukrainio
— kolektas bildojn de urboj.
Ljuba Masero va (15 jara), Porto
vaja 13-18, Zaporoĵje, Ukrainio
— bildoj de urboj.
Tatjana Sevĉenko (19 jara studen
tino), str. Jumaŝeva 43-1, Ĥ a rko v 
14, Ukrainio — pri filmoj, filatelio, 
vivo de junularo.
Paulius Mazeika (12 jara), koi. 
„Taika“ 1 br., A 1 s e d z i a i (Plun
ges raj.), Litovio — kun geknaboj, 
bildkartoj.

Korektu en n-ro 13 sur paĝo 24: 
poŝtgvidnumero de Eilenburg estas 
728.

Von einem Sprachfreund aus Leipzig wurde eine Spende in Höhe von 
60,— MDN auf das vietnamesische und arabische Solidaritätskonto des 
DKB (PS-Konto Berlin 403 51) eingezahlt. Herzlichen Dank!
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